
   
 NEKAZARITZA 

Lanbide-eremua: LOREZAINTZA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

 LORADENDAKO JARDUERA OSAGARRIAK (AGAJ0108 - 2008/11/13) 

Gaitasun orokorra: Instalazioen, makinen, ekipamenduen eta erreminten eragiketa osagarriak egitea; loreak, landareak eta bestelako lehengai eta materialak jasotzea eta egokitzea; lore- eta landare-
konposizioak egiteko lan osagarriak egitea eta loradendan jendeari arreta eta zerbitzua eskaintzea, betiere laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta kalitate- eta ingurumen-babeseko neurriak betez. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC1112_1: Loradendako instalazioen, makinen, ekipamenduen eta erreminten 
mantentze-lan osagarriak egitea. 

UC1113_1: Loradendako lehengaiak eta materialak jasotzea eta egokitzea. 

UC1114_1: Lore- eta landare-konposizioak egiteko lan osagarriak egitea. 
1 

AGA342_1: LOREDENDAKO JARDUERA 
OSAGARRIAK (108/2008 EDa, 2008ko 
otsailaren 1ekoa, 2008ko otsailaren 20ko 
BOE). 

UC1115_1 Loradendan jendeari arreta eta zerbitzuak eskaintzea. 

− 9800.009.6 Etxez etxeko 
banatzailea (oinez). 

− Loradendako banatzailea. 
− Loradendako laguntzailea. 
− Lore-biltegiko laguntzailea. 
− Loradendako salmenta-

laguntzailea. 
− Loradendako langilea. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

MF1112_1 Loradendako instalazioen, makinen, 
ekipamenduen eta erreminten mantentze-lan 
osagarriak egitea. 

50 
  

50  

MF1113_1 Loradendako lehengaiak eta materialak jasotzea 
eta egokitzea 90   90  

MF1114_1 Lore- eta landare-konposizioak egiteko lan 
osagarriak. 90   90  

MF1115_1 Loradendako eta jendeari arreta eskaintzeko 
oinarrizko zerbitzuak. 80   80  

MF0064 Loradendako eragiketa osagarrietako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak. 80   80  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 390  
 

 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF1112_1   1 urte 3 urte 

MF1113_1   1 urte 3 urte 

MF1114_1   

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria. 
• Biologian lizentziaduna. 
• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.  
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo basogintzako 

ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Baliabide naturalen eta paisajistikoen kudeaketa eta 
antolamenduko goi-mailako teknikaria. 

• Arte plastikoetako eta loredendako diseinuko goi-
mailako teknikaria. 

• Lorezaintzako teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko apaingarriak eta 

lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF1115_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

  

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziatua. 
• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 
• Merkataritza-kudeaketako eta marketineko goi-

mailako teknikaria. 
• Merkataritzako teknikaria. 
• Merkataritza eta marketinaren lanbide-arloko 3. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Loradendako tailerra 45 60    

Loradendako biltegia 30 45    
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